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Urnas revigorai^^ 
Dois personagens que pare-

3iam pertencer definitiva
mente à história da "Nova 
República" — episódio encer
rado pelas eleições presiden
cia is de 1989 —ganharam 
inesperada sobrev ida no 
rearranjo das forças políti
cas determinado pelas elei
ções deste ano. Um deles é o 
ex-presidente José Sarney, 
que volta ao Congresso como 
senador pelo PMDB do Ama
pá e congrega uma nutrida 
bancada de amigos, parentes 
e ex-ministros. 

O outro personagem é o 
ainda presidente do PMDB, 
deputado Ulysses Guima
rães, empenhado em retomar 
a presidência da Câmara nu
ma delicada operação que 
passa pelo gabinete do gover

nador Orestes Quércia e por 
algumas lideranças partidá
r ias ligadas ao presidente 
Fernando Collor. Ulysses 
quer a presidência da Câmara 
para não colocar .pedras no 
caminho de Quércia a té a 
presidência do PMDB. 

Seus amigos chegaram a 
usar a data da convenção, ma-
racada para 10 de março, para 
atrapalharas pretensões de 
Quércia. Em 10 de março o go
vernador de São Paulo, que só 
deixa o cargo cinco dias de
pois, não pode disputar um 
mandato partidário. Mas o 
empecilho foi removido com 
um argumento simples — a es
colha do diretório nacional 
tem data certa, mas a do pre
sidente pode ser adiada, com 
beneficio para o governador. 
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Sarney comemora o suces-* 
so de seus aliados nas urnas, 
principalmente a vitória de 
Edison Lobão contra o candi
dato do Planalto ao governo 
do Maranhão, o senador João 
Castello (PRN). Na eleição 
estadual, seu grupo ganhou 
ap lausos ao r e t r i b u i r as 
agressões feitas por Collor na 
campanha do ano passado. 

"A gente subia no palan
que, falava mal do Collor e 
ganhava palmas", conta o se-
n a d o r A l e x a n d r e Cos t a 
(PFL-MA). Isso, porém, não 
pode ser garantia de que, no 
Congresso, Sarney vá conti
nuar na oposição. No Brasil 
Novo, como na Nova Repúbli
ca, Sarney e Ulysses apostam 
na ambigüidade para ganhar 
espaço. 
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